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 01/3/2102جريدة الجمهورية 
 .فسادكم ال عالقة له بالطائفية

 
مع أنها نمت على التراب ذاتهه  دت ألوانها أوراقها تعّد ،ليست ككل الشجر الحياة ذهب الفالح ليجد في حقله شجرة 

أن يقطعهها   فقّرر الفهالح  ،شرقت عليها شمس واحدة ، وعّنفتها الرياح ككل شجر الحقل أوارتوت من الماء عينها و
مهاًل أنت تقطع أفضهل مها   : سمع صوتًا من األعالي يقول له  لكنهويرميها في النار ظنًا منه أنها شجرة ملعونة ، 

 .ميزة هذا الحقل ، إنها  عندك من شجر
 

نزفهت  ، إصطدمت فتصارعت ، ه هرت في تربتالشرق جماعات عانقت جبال لبنان وتجّذهذا التاريخ في  عصرلقد 
تبين أن التنوع ثروة واألنسهنة  وأخذ التّنوع يتقّدم على التصارع الذي كّرر جوالته لكنه تعّثر ، و،  التأمتم ثجراحها 

 .يحكمها الميثاق الدولة كنز ، وعندما لبست األنسنة رداء المواطنة كان لبنان 
 

فسهاد  الا مهن  أووه ، تبهرّ هم يفهمعايشوه ول،  إياه، ُكثر انتموا إليه رغم جهلهم ه قيامتعّثر لبنان الوطن  أنصحيح 
ع والنهضهة  ر والتنّو، أما التنّو دينًا، تعّربوا فظنوا العروبة الغرب  إستحضارأرادوا بوا وإلى الطائفية ، تغّر هنسبوو

 .للوجبات السياسية  مقبالتإال  ليست ف... والمروءة 
 

كان يعتاش مهن   " السكران باهلل " ل هس شربهة أن الداء يكمن في الطائفية ألن القديهالب العلمنهف طهاكتشثم 
وأن عدالة عمر بن الخطاب ليست إال عدالة في الظاهر فهو لهم  ، على الصفقات فلسفته الرشوة ، واإلمام علي بنى 

 ...رهارات السيه، وأن مار متر لم يكن يحترم ش الرشوةإال بعد تقاضي ينزل حكمًا بأحد 
 

هل قالت الطائفية للموظف أن يحجب  "فلسفة الميثاق الوطني  "كمال يوسف الحاج في كتابه الفيلسوف الشهيد تساءل 
 وهل سيزول فساده ؟؟؟ ، حقًا عن مواطن وإذا خلع هذا الموظف رداء الطائفية فهل سيتوقف عن تقاضي الرشوة 

 
ظنهوا  ... لرشوة والسرقة والفساد م اتعّل مبنظره ألنها، ه إلى الطائفية وفّرد مفسادهالساسة عن  بعضتغاضى هكذا 

أنهم إذا أسقطوا الدولة المدنية من فوق تندثر الطائفية من تحت ، وتنتهي المشكلة ، عندها ال يتقاضى بعض رجهال  
األمن واإلدارة رشوة ، وال يكتم المالك الثمن الحقيقي لملكيته تهربًا من الضهريبة ، وتغيهب الصهفقات المشهبوهة     

 ...طائفيين شّر الفساد والمفسدين ال حكام سوف ينتعلون تيجان الدولة المدنية التي ُتقيهموالعموالت ، ألن ال
 

تحافظ محاكمها العليا على التقاليد السياسهية التمثيليهة   على سبيل المثال فهل يعلم البعض أن أهم ديمقراطيات العالم 
 ؟ الدولة المدنية بمفهومدون أن يصطدم ذلك 

 
إرحموا نضال وإيمهان القديسهين   ال ترحموا الفاسدين إلى أي دين انتموا وتكم ، نّي، أستحلفكم بمَد باهلل عليكم ، عفوًا

نها  ئقنا للدولة المدنية وبهين وفا شوتعالوا نفصل بين ع، الذين أغنوا اإلنسانية بأسمى معاني الوجود  مة األطهارئواأل
 . قدوةلمحيطنا كون ديمقراطيتنا وتالدول المدنية في العالم  بينبر فنعت، وتقاليدنا قنا بتراثنا وتعّل، وتقديرنا للكبار منا 
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